
CENTRUM PRO INFORMACE A MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ OBALŮ



vznik IMADOS (Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovacích systémů)   1971

 CIMTO se stává dceřinou společností Centra dopravního výzkumu, v.v.i.  2015

přestěhování zkušební laboratoře do modernějších prostor v Tišnově u Brna  2018

1991  vznik CIMTO, s.p. (Centrum pro informace a mechanické testování obalů)

2018  přesun certifikačního oddělení do kancelářských prostor v Praze 7 - Holešovicích

2015  transformace státního podniku na CIMTO, s.r.o.

Naši zákazníci jsou
z více než 25 zemí světa

Provedeme nejméně
350 zkoušek obalů ročně

Máme více než 45 let praktických 
zkušeností s testováním obalů

Certifikační oddělení vydává minimálně 120 
Certifikátů a Povolení UN každý rok

Jsme členy 8 evropských a mezinárodních 
organizací, úzce spjatých se zkušebnictvím

Ročně nasimulujeme
přes 60 přepravních namáhání



CIMTO MÁ POVĚŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY ČR PRO:

• zkoušení konstrukčních typů obalů a balení, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) 

a velkých obalů

• přidělování UN kódů schváleným konstrukčním typům obalů

• kontroly výroby konstrukčních typů obalů 

• inspekce IBC ve stanovených lhůtách dle platných technických norem a v souladu s 

mezinárodními přepravními předpisy.

Certifikace přepravních
obalů pro běžné zboží

Inspekce a zkoušky
těsnosti IBC kontejnerů

Medicinální
obaly

Školící činnosti v oblasti 
přepravních obalů

Certifikace obalů
pro nebezpečné zboží

Simulace přepravních 
namáhání

Certifikace obalů
odolných dětem

O NÁS
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1075 je akreditována Českým institutem pro akreditaci 
dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro zkoušení obalů, balení a nádob IBC, zejména pro 
přepravu a balení nebezpečných věcí.

VÍCE NEŽ 45 LET ZKUŠENOSTÍ



ZKOUŠÍME PODLE MEZINÁRODNÍCH 
PŘEPRAVNÍCH PŘEDPISŮ

• EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR)

• MEZINÁRODNÍ ŘÁD PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO ŽELEZNICI (RID)

• MEZINÁRODNÍ ŘÁD PRO NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (IMDG CODE)

• MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY PRO LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (IATA DGR)

• DOPORUČENÍ VÝBORU EXPERTŮ OSN PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ (RTDG)



CERTIFIKACE OBALŮ

• Na základě technických informací, které zákazník uvede do žádosti o certifikaci, vystaví certifikační oddělení objednávku    
ke zkouškám v laboratoři;

• Údaje, které jsou ve vstupních dokumentech uvedeny, by měl zákazník předem konzultovat s odborným bezpečnostním 
poradcem, který zatřídí balenou látku v souladu s předpisy, stanoví obalovou skupinu a určí, který typ přepravy je přijatelný 
pro balený produkt;

• Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti. Toto osvědčení je vydáváno příslušným 
orgánem nebo organizací, která je pro tento účel pověřena (v ČR Ministerstvo dopravy);

• Na základě úspěšně odzkoušeného konstrukčního typu obalu vydává certifikační oddělení:

  Certifikát Typu
  Povolení UN
  Protokol o výsledku certifikace

• U našich zákazníků provádíme kontrolu výroby.

4C1/X59/S/**
CZ/CIM 10218/KVS
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žádost o certifikaci
+ ISO 9001

smlouva o dílo
nebo objednávka

telefonická nebo 
emailová komunikace

doručení vzorků do 
zkušební laboratoře

vystavení protokolu o výsledku certifikace, 
certifikátu typu a povolení pro označení UN

zkoušení a vystavení 
protokolu o zkoušce

PROCES CERTIFIKACE OBALŮ



OBALY

sudy kanystry bedny pytle kompozitní  obaly jemné kovové obaly IBC FIBC velké obaly
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kondicionování ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
volný pád ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

stohování/stlačování ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
těsnost ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

hydraulický tlak ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
zdvih zdola ◉ ◉
zdvih shora ◉ ◉ ◉

roztržení ◉
vztyčování ◉

pád z překlopení ◉
vibrace ◉

nasákavost dle Cobba ◉ ◉ ◉ ◉
skrápění ◉

chemická snášenlivost ◉ ◉ ◉ ◉
Zkoušky pro bežné namáhání* ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

* dle typu obalu - zkouška horizontálním rázem, vibracemi, pevnost držadel, kombinovaná zkouška, volný pád z jednostranného zdvihu, manipulace vidlicová.

ZKOUŠKY OBALŮ











OBALY ODOLNÉ DĚTEM -  jsou takové obaly, které sestávají z nádoby a příslušného uzávěru (ve smyslu hotový výrobek), jejichž otevření nebo získání přístupu k jejich 

obsahu je obtížné pro děti, ale naopak pro dospělé je obsah běžným způsobem dostupný. 

TYTO OBALY TESTUJEME V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU A TECHNICKÝMI NORMAMI:

ČSN EN ISO 8317  Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

ČSN EN 862  Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené

  pro jiné než farmaceutické výrobky

ČSN EN 14375  Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky – Požadavky a zkoušení

OBALY NA MEDICINÁLNÍ ODPAD - ve zdravotnických zařízeních vznikají odpady, které mohou svou povahou ohrozit veřejné zdraví,

ale i životní prostředí a být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Obalem nedostatečně zajištěný medicinální odpad může

ohrozit nejen pacienty, ale také personál, který zajišťuje shromažďování, přepravu a odstranění odpadů.

Obaly na medicinální odpad zkoušíme a certifikujeme v souladu s ČSN EN ISO 23907 - Ochrana před poraněním ostrými předměty –

Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty.

BEZPEČNÉ OBALY



Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), jejichž používání musí být výslovně dovoleno pro přepravu určitých nebezpečných věcí, podle pokynů pro balení, jsou určeny pro 

balení sypkých i kapalných látek. 

CIMTO MÁ POVĚŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY ČR PRO INSPEKCE IBC VE STANOVENÝCH LHŮTÁCH DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM
A PLNĚ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI PŘEPRAVNÍMI PŘEDPISY.

• INSPEKCE IBC PROVÁDÍME:  přímo u zákazníka

  v naší laboratoři

• Jsme schopni inspekčně zajistit až 50 nádob denně

• 1 x za 2,5 roku je nutno provést inspekci IBC, případně zkoušku těsnosti, v souladu s mezinárodními přepravními předpisy.              

IBC – INSPEKČNÍ ČINNOST



• Přepravní namáhání, která působí na obaly a jejich obsah během distribuce v přepravních řetězcích, lze mechanicky simulovat. Simulace podmínek přepravy napomáhá při výběru 

vhodného balení, a zároveň tyto testy ověřují vlastnosti a chování daných obalů při očekávaných přepravních podmínkách. Vysoká variabilita zkušebního zařízení a dlouholeté zkušenosti 

nám umožňují provádět řadu testů i nad rámec zkoušek běžných přepravních namáhání. Provádíme celou řadu dalších standardizovaných testů, jako jsou např. zátěžové zkoušky palet, 

zkoušky flexibilních vaků (FIBC), případně sestavujeme zkušební metody dle specifických požadavků zákazníka (např. v souladu s EN a  ISO standardy, ASTM, ISTA apod.)

PŘEPRAVNÍ NAMÁHÁNÍ:

• Manipulační namáhání, simulující rizika poškození během jakékoliv manipulace s obalem; 

• Vibrace (vertikální), vznikající během různých typů přepravy;

• Pádové zkoušky, s možností měření velikosti nárazových přetížení;

• Skladovací rizika, ověření odolnosti obalů proti tlakovým silám působícím obecně při skládání obalů na sebe ve skladech či nákladových prostorech vozidel;

• Horizontální síly a rázy, vznikající při prudkých změnách rychlostí a směrů během přepravy, a které jsou přenášeny na obal;

• Klimatické zátěže, provádíme s řízenou teplotou v rozmezí -50 ÷ 70 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 ÷ 95 %, což pokrývá všechna možná přepravní prostředí, která mohou nastat 

během přepravy. 

SIMULACE PŘEPRAVNÍCH NAMÁHÁNÍ



NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZÁKAZNÍKA PROVÁDÍME OVĚŘOVÁNÍ NĚKTERÝCH PARAMETRŮ VLNITÉ LEPENKY:

• Ověření vzpěrové pevnosti lepenkových obalů (BCT) – zkouška dle FEFCO 50

• Nasákavost – metoda Cobb – zkouška dle ČSN EN ISO 535

• Stanovení pevnosti tlaku na hranu (ECT) – zkouška dle ČSN EN ISO 3037

• Stanovení plošné hmotnosti – zkouška dle ČSN EN ISO 536

• Stanovení pevnosti v průtlaku (BST) – zkouška dle ČSN EN ISO 2759

• Rozvrstvení vlnité lepenky se stanovením druhů jednotlivých vrstev a jejich plošné hmotnosti                                        

dle ČSN 50 0357; ČSN 50 0470; ČSN ISO 3039

Získané výsledky můžeme na přání zákazníka porovnat s normami DIN nebo s předem stanovenou

TECHNICKOU SPECIFIKACÍ (interní předpis – podniková norma)

Výsledkem ověřování parametrů vlnité lepenky je PROHLÁŠENÍ nebo PROTOKOL O ZKOUŠCE

LEPENKY



PROVÁDÍME ŠKOLENÍ V OBLASTI:

• BALENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

• ZNAČENÍ OBALŮ PRO NEBEZPEČNÉ VĚCI

• VLASTNOSTÍ LEPENEK

• PŘEPRAVNÍCH NAMÁHÁNÍ

• OBALŮ ODOLNÝCH DĚTEM

ŠKOLÍCÍ ČINNOST



• V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti standardizace zabezpečujeme a shromažďujeme připomínky k vypracovávaným návrhům a revizím 

technických norem a zpracováváme souhrnná stanoviska za ČR, která jsou, prostřednictvím NNO (Národní Normalizační Orgán), předávána 

evropským a mezinárodním sekretariátům.

• CIMTO, na základě smlouvy s ČAS (Česká agentura pro standardizaci) zajišťuje Centrum Technické Normalizace (CTN) pro celou škálu 

technických komisí. (QR kód)

• V rámci mezinárodní spolupráce se CIMTO pravidelně účastní zasedání evropských a mezinárodních komisí

• CEN/TC 261 a ISO/TC 122 „Obaly“. V obou komisích je CIMTO členem pracovních skupin (WG) na nebezpečné věci a na obaly odolné dětem.

OBALY A NORMY
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E „S firmou CIMTO máme 
dlouhodobě velmi dobrou 
oboustrannou spolupráci

s profesionálním přístupem.“

V. Lutovská - TART, s.r.o. 

„Naše obchodní styky se zkušební laboratoří 
CIMTO se datují již od roku 1995. Této spolupráce 
si velice vážíme, jelikož vždy byla a je založena na 
vysoké profesionální úrovni, ať se jedná o přístup 
jednotlivých pracovníků, či poskytovaný servis v 

rámci certifikace a dalších služeb.“

M. Beneš - JUTA, a.s.

“Nelze jinak, než chválit, vždy jsem
byla spokojena, jak s poptávanými službami, tak 
s poradenskou činností. Mohu se na ně kdykoliv 

obrátit a je mi obratem vyhověno.”

R. Válková - Smurfit Kappa Czech s.r.o.,
závod Žebrák 

„Technici z CIMTO mi již několikrát 
ochotně poradili a pomohli i s věcmi, které 

bezprostředně nesouvisely s našimi UN kódy.“

V. Válková - DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

„Spolupráce s CIMTO  je vždy na 
profesionální úrovni, zaměstnanci jsou 
ochotní a schopní vyjít vstříc a kdykoliv 

poradit.“

Zdeněk Jurček - Greif Czech Republic a.s.

„S některými lidmi z CIMTO 
spolupracuji už řadu let a vždy 

jsme našli společnou řeč a 
společná řešení.“

Ing. J. Krbálek – Model Obaly, a.s.



Osvědčení
o akreditaci

O společnosti

Kontaktujte nás

Žádost
o certifikaci



CIMTO, s.r.o.

Sídlo společnosti:

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov

Telefon: +420 776 189 936

CERTIFIKAČNÍ ODDĚLENÍ

Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 

Telefon: +420 602 354 748

e-mail: info@cimto.cz

www.cimto.cz


